ZARZĄDZENIE NR 42/2015
B U R M I S T R Z A SĘDZISZOWA
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny

Na podstawie § 2 uchwały Nr XLV/352/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny", zarządzam co następuje:
§ 1. Karta Dużej Rodziny zwana dalej „Kartą" wydawana jest w ramach programu obowiązującego na terenie
gminy Sędziszów, stanowiącego załącznik, do uchwały Nr XLV/352/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia
29 sierpnia 2014 roku.
§ 2. 1. Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie przez uprawnionego członka rodziny (rodzica/ów, prawnego
opiekuna, osobę prowadzącą pieczę zastępczą) wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Przy składaniu wniosku należy okazać w przypadku:
a) rodziców - dowód tożsamości,
b) prawnego opiekuna - akt notarialny lub postanowienie sadu o ustanowieniu opieki,
c) osoby sprawującej pieczę zastępczą - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej,
d) w przypadku, gdy wniosek obejmuje dzieci, które ukończyły 18 lat - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
w trybie dziennym wydane przez szkołę/uczelnię.
3. Fakt okazania dokumentu odnotowuje się na wniosku.
4. Komórką koordynującą Program jest Wydział Oświaty, Służby Zdrowia i Spraw Społeczno-Obywatelskich
Urzędu Miejskiego.
5. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku.
6. W przypadku dodania członka rodziny, wniosek uzupełnia się tylko o dane wnioskodawcy i nowego członka
rodziny.
§ 3. 1. Karta wydawana jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny.
2. Karta wydawana jest na okres 12 miesięcy począwszy od daty jej wydania. Datę utraty ważności karty ustala
się na koniec miesiąca kalendarzowego w którym mija 12 miesięczny termin ważności.
3. Karta wydawana jest na okres krótszy, jeżeli w tym okresie dziecko przekroczy wiek uprawniający do
wydania Karty.
4. Przedłużenie ważności Karty dziecka, które kończy 18 lat, a nie przekroczyło 24 roku życia może nastąpić
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed końcem ważności Karty, pod warunkiem przedstawienia stosownego
zaświadczenia.
5. Karta ważna jest z dokumentem potwierdzającym tożsamość, legitymacją szkolną, legitymacją studencka,
a w przypadku dziecka nie posiadającego własnego dokumentu tożsamości, wraz z dokumentem rodzica, prawnego
opiekuna, osoby sprawującej pieczę zastępczą.
6. Wzór Karty stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 4. 1. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana osobom trzecim pod karą utraty ważności Karty.
2. W przypadku posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną, przedstawiciel podmiotu
współpracującego w ramach Programu ma prawo zatrzymać Kartę i niezwłocznie przekazać j ą do Urzędu
Miejskiego w Sędziszowie.
3. Zatrzymanie Karty powoduje utratę jej ważności.
4. Osoba, której Karta została zatrzymana traci prawo do wydania duplikatu.
§ 5. 1. Posiadacz Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.

